
DAUGAVPILS MĀRTIŅA LUTERA KATEDRĀLE8

Norises laiks 18.00 - 22.00
Katedrāles interjera  un iekštelpu apskate
Tālrunis informācijai 29628369

DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN  
MĀKSLAS MUZEJS
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Pasākuma nosaukums: „Kad laika rats sāk griez�es...”
Norises laiks 19.00 - 00.10
19.00 - 00.00 No aizvēstures līdz mūsdienām - ceļojums pa 
muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēm:
Muzeja krājuma izstāde “Lai mūzika skan”.   
Izstāde „Ceļš uz dievnamu”.     
Interjera izstāde „Pagātnes reveranss”.    
Izstāde „Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats”.    
Pjotra Hudobčenoka telpisko mākslas darbu izstāde „Dvinskas 
stās�”.        
Leonīda Baulina mākslas zāle.     
Ekspozīcija „Daugavpils novada kultūrvēsture”.    
Dabas ekspozīcija.
19.00 - 00.00 „MUZEJU NAKTS - 2017” KONCERTS muzeja 
pagalmā (programmā: dziesmas, dejas, balvas „Muzeja draugs” 
pasniegšana u.c.)
19.00 - 22.00 „Laimes stundas neskaitot” - radošā darbnīca 
pulksteņu izgatavošanā (interak�vo nodarbību telpā, ieeja no 
muzeja pagalma).
19.00 - 00.00 „Vēstule no pagātnes” - unikāla iespēja nosū�t un 
saņemt vēstuli no roman�skās pagātnes. 
19.00 - 23.00 „Mamuta medības” - akmens laikmeta sacensības.
19.00 - 22.00 „Ciemos pie Robina Huda” - viduslaiku sacensības 
loka šaušanā. 
19.00 - 23.00 „Laiks ātrāki steidzās kā vagona rats”: 
dokumentālās filmas „To atceras �kai vilcieni” kinoseansi 
(interak�vo nodarbību telpā, ieeja no muzeja pagalma).
19.00 - 22.00 Sentēvu tradīciju laiks: radošās darbnīcas 
mazajiem un lielajiem tradicionālo rokdarbu veidošanā.
19.00 - 00.00 Mākslas laiks: Daugavpils reģiona mākslinieku 
asociācijas darbu izstāde „Sa�kšanās”.
19.00 - 00.00 Amatniecības laiks: Virtuves teks�liju-izšuvumu 
kāta dūrienā izstāde „Ada�ņa mozac�ņa, Lela dorba dareitoja” 
sadarbībā ar Latgales mākslas un amatniecības centru.
00.00  MUZEJU NAKTS KULMINĀCIJA – UGUŅOŠANA 
19.GADSIMTA GAUMĒ
Tālrunis informācijai 654 24155, www.dnmm.lv

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
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Pasākuma nosaukums: „Vēlēšanas laikmetu griežos”
Norises laiks 19.00 - 22.00
Vēsturiskās ēkas apskate. 
Iespēja apska�t mēra kabinetu, Domes sēžu zāli, galerijas un 
izstādes.
Iespēja iepazīt 20.gs. pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izstādi.
Iespēja ieraks�t video apsveikumu pilsētai svētkos, ko vēlāk 
demonstrēs pilsētas domes mājas lapā. 
Iespēja nobalsot par labāko Muzeju Nakts objektu.
Tālrunis informācijai 654 04344, 654 04399

MUZEJS „EBREJI DAUGAVPILĪ UN LATGALĒ”
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Norises laiks 20.00 - 00.15
20.00 - 21.30, 21.30 - 23.00, 23.15 - 00.15 Stāsts: „Kadiša” 
sinagogas vēsture un ekspozīcijas apskate. 
Stāsts par Daugavpils ebreju vēsturi. Ebreju virtuves īpatnības. 
Izstādes: „Ginzburg - tējas karalis no Dvinskas”„Izcilie 
Daugavpils ebreji”    
  21.maijā 10.30 - 12.00

MĀLA MĀKSLAS CENTRS

Norises laiks 18.00 - 22.00
Māla mākslas centra un izstādes no Vitauta Valiuša Keramikas 
muzeja kolekcijas apskate.
Tālrunis informācijai 654 25302, www.dnmm.lv 

DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRS6

Pasākuma nosaukums: „Laika levitācija” 
Norises laiks 19.00 - 00.00   Personālizstādes:   
Erin Lawlor (Lielbritānija) „Onomatopoēze”; Sanri (Latvija) 
„Komunikācija ir atslēga”; Linda Zīvere (Dānija/Latvija) 
„Klusumā”; Richard Denny (Austrālija) „Klusuma ēra”.
Izstādes: „X: Kri�skā robeža - Černobiļa 30” (Lietuva).
Latgales reģiona mākslinieku izstāde „Klusuma un tukšuma formas”.
Digitāla ekspozīcija par Ar�lērijas arsenāla vēsturi.
      Vācu fotogrāfa M. Šrēdera starptau�skais 23.00
projekts/gaismas un skaņas instalācija „Betona maldi”.
Atpūtas un ak�vitāšu zona „Laiks sev”. 
Digitālā ekspozīcija „Marks Rotko. Dzīve un māksla” ar M.Rotko 
oriģināldarbiem.     Ieeja par maksu
www.rotkocentrs.lv

DAUGAVPILS CIETOKSNIS5
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Pasākuma nosaukums: „Laika rats Daugavpils cietoksnī”
Norises laiks 19.00 - 00.00
     19.00 - 00.00 Daugavpils sikspārņu centra apskate un stās� 
pie Nikolaja vār�em par sikspārņu gada ciklu.
     19.00- 00.00 Foto izstāde (Nikolaja ielā 15). 
K. Korotkovas mākslas darbu „Akmeņu vidū” instalācija.
     20.00 - 00.00 Medita�vās mūzikas koncerts pulvera noliktavā 
(Nikolaja ielā 1). 
     19.00 - 23.00 MARTAS BALLE Marka Rotko mākslas centra 
pagalmā un amatnieku �rdziņš.
     Sarkanā krusta ak�vitātes. Kara hospitālis (Hospitāļa ielā 6).
     19.00 - 00.00 1. krasta lunetes kordegardes apskate un 
vēsturisko bilžu projekcija.
19.00, 20.30, 22.00, 22.30 Bezmaksas ekskursijas pa Daugavpils 
cietoksni latviešu un krievu valodās. 
DCKIC (Nikolaja ielā 5). Tālrunis informācijai 654 24043, 
www.daugavpils.lv 

DAUGAVPILS SKROŠU RŪPNĪCA7

Pasākuma nosaukums: „Laikmetu griežos”
Norises laiks 18.00 - 22.00 
Daugavpils Skrošu Rūpnīcas vēstures, medību un sporta 
munīcijas ekspozīcija. 
Grafi� izstāde un iespēja piedalī�es darba „Mehāniskā laika 
lenta” tapšanā.
Gaismas objekts „Laika rats”.    www.dsr.lv
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DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA „SAULES SKOLA” 9

Pasākuma nosaukums: „Ēnu spēles”
Norises laiks 20.00 - 23.00
Saules skolas telpu un izstāžu apskate.    
Ēnu spēles skolas pagalmā.    
Daugavas ielas panorāmas apskate no 3.stāva logiem. 
Izgaismo� logi (skats no Saules ielas puses).  www.saules.lv

EKSPOZĪCIJA „ŠMAKOVKAS MUZEJS” 10

Pasākuma nosaukums: „Laika rots vacūs stuostus maļ”
Norises laiks 19.00 - 01.00
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Ekskursijas kopā ar 
muzeja gidiem latviešu un krievu valodās.  www.smakovka.lv

DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA11

Norises laiks 19.00 - 22.00
Medicīnas vēsturiskās ekspozīcijas apskate.   www.dmk.lv
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